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  جدول االمتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا تخصص أدارة األعمال 
  الوقت  القاعھ  موعد االمتحان  مدرس المادة  الشعبة  اسم المادة

مجمع   3/1/2016االحد  غازي الوشاح. د  1  االدارة التسویقیة  المتقدمة

102  

3.00-5.00  

مجمع   2/1/2016السبت  علي حیاصات. د  1  نظریة المنظمة المتقدمة

103  
3.00-5.00  

نظم المعلومات االداریة 

  المتقدمة

مجمع   5/1/2016الثالثاء   اكسمري المناصرة. د  1

201  
3.00-5.00  

  السبت   عبدالناصر الزیود. د  1  االدارة المالیة المتقدمة

2/1/2016  

مجمع 

104  
3.00-5.00  

مجمع   7/1/2016الخمیس   سنان العبادي. د  1  المحاسبة االداریة المتقدمة

104  
3.00-5.00  

  مجمع   9/1/2016السبت   حمدان العواملھ. د  1  استدراكي/ نظریات التنظیم 

103  
3.00-5.00  

مجمع   11/1/2016االثنین   مروان النسور. د .أ  1  استدراكي/ مبادئ االدارة 

103  
3.00-5.00  

  الثالثاء   حمدان العواملھ. د  1  السلوك التنظیمي المتقدم

12/1/2016  

مجمع 

102  
3.00-5.00  

  رام،،،،ـــق االحتـائـول فـوا بقبـوتفضل

  اداره األعمال رئيس قسم  

                
  حسام ابوحمور. د
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  الموارد البشريةجدول االمتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا تخصص أدارة 
  الوقت  القاعھ  موعد االمتحان  مدرس المادة  الشعبة  اسم المادة

مجمع   3/1/2016االحد  بندر ابوتایھ. د  1  تحلیل وتطویر العمل

101  

3.00-5.00  

مجمع  4/1/2016االثنین  محمد خیر ابوزید.د  1  اسالیب البحث العلمي

101  
3.00-5.00  

مجمع  4/1/2016االثنین  بندر ابوتایھ. د  1  التوظیف في المنظمة

102  

3.00-5.00  

االدارة االستراتیجیة لطلبة 

  ادارة الموارد البشریة

مجمع  5/1/2016الثالثاء  ق الشعاراسح. د  1

103  

3.00-5.00  

الجودة الشاملة في ادارة 

  الموارد البشریة

مجمع   5/1/2016الثالثاء  غازي الوشاح. د  1

101  

3.00-5.00  

العالقات الصناعیة ونقابات 

  العمل

مجمع  5/1/2016الثالثاء  حمدان العواملھ. د  1

102  

3.00-5.00  

مجمع   6/1/2016االربعاء  مروان النسور . د  1  ادارة التغییر والتطویر

103  

3.00-5.00  

مجمع  7/1/2016الخمیس    ایاد حیاصات. د  1  ادارة االداء والتعویضات

202  

3.00-5.00  

االدارة االستراتیجیة لطلبة 

  ادارة الموارد البشریة

مجمع  7/1/2016الخمیس    اسحق الشعار. د  2

103  

3.00-5.00  

مجمع  9/1/2016السبت   مروان النسور. د  1  ياخالقیات العمل االدار

101  

3.00-5.00  



  ن، األرد19117ط ــــالسل                        3530464: ســاكـ،ف 3557348         3236)  962-5( - 3532519: ـونـــتلفـ
            Tel.  (962-5) 3557 519, 3557348                    Telfax :   (962-5) 3557 518,     Fax: 3557349                      As-Salt 19117, Jordan.  

استراتیجیة ادارة الموارد 

  البشریة

مجمع   9/1/2016السبت   محمد مھیرات. د  1

102  

3.00-5.00  

السلوك التنظیمي لطلبة 

  ادارة الموارد البشریة

ندوات  11/1/2016االثنین   محمد ابورمان. د  1

1  

3.00-5.00  

مجمع  11/1/2016االثنین   احمد زاید. د  1  قانون العمل

102  

3.00-5.00  

مجمع  12/1/2016الثالثاء   محمد مھیرات. د  1  ادارة االداء والتعویضات

103  

3.00-5.00  

مجمع   2/1/2016 السبت   علي حیاصات. د  1  نظریة المنظمة المتقدمة

101  

3.00-5.00  

  وتفضلـوا بقبـول فـائـق االحتـــرام،،،،

  ه األعمال اداررئيس قسم  

                
  حسام ابوحمور. د

  


